
 

 

  
 

Verksamhetsberättelse för 2019 Fysioterapeuterna 
distrikt Jämtland/Härjedalen  

Verksamhetsplan 2019 

Mål   Aktivitet   
  
Rekrytera och utbilda arbetsplatsombud * Besöka arbetsplatser på 2 orter  

* Ordna kurs i praktisk arbetsrätt 
* Ge möjlighet till deltagande i grundkurs 
* Ge möjlighet till deltagande lönekurs 
* Träffar för arbetsplatsombud 2ggr/termin 

 
Rekrytera fler medlemmar  * Riktad insats med info inför lönerevisionerna 
 
Fysioterapeut i elevhälsan i 2 kommuner *Satsning med riktat påverkansarbete 

* Påverkans möten med politiker i Östersund och 
Krokoms kommun 
*Finnas med aktivitet på "Sverige på fötter" i juni, 
riktad insats till idrottslärare/skolor 
*Ha en skolfysioterapeut som föreläsare i samband 
med årsmötet 

 
Utveckla påverkansarbetet i distriktet 
 
Verka för kunskapsspridning och möte *½-dags föreläsning för medlemmar i samband 
över gränserna i distriktet  med Fysioterapins dag i september 

*föreläsning/utbildning i samband med årsmöte 4:e 
kvartalet 
 

Verksamhet 2019 

Styrelsearbete 
Distriktsstyrelsen inledde året med en kick-off, två ½-dagar från fredag lunch till lördag 
lunch, då arbetade vi med verksamhetsplanen samt lärde känna varandra och 
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diskuterade formerna för styrelsens arbete. Distriktsstyrelsen har därutöver haft 7 
protokollförda styrelsemöten.  

 

Medlemsmöten 
I samband med fysioterapins dag bjöds alla distriktets medlemmar in till ett 
frukostseminarium, möjlighet att delta på distans via länk fanns. 65 medlemmar 
hörsammade inbjudan, flera deltog via länk från 5 orter. 

Distriktsstyrelsen har i arbetet med att rekrytera arbetsplatsombud rest ut i länet och 
anordnat medlemsmöten på tre orter: Svenstavik, Järpen och Krokom. 

Arbetsplatsombud på en av regionens enheter har för enhetens medlemmar anordnat 
”löneskola” inför uppstart av lönerevision 2020. 

I samband med årsmötet den 19/11 så bjuds alla distriktets medlemmar in till en 
föreläsningseftermiddag. 

 

Utfall ” Rekrytera och utbilda arbetsplatsombud” 
Delar ur distriktsstyrelsen åkte på Roadtrip till tre av länets orter: Svenstavik, Järpen 
och Krokom för att träffa arbetsplatsombud. Vi har under året anordnat och/eller givit 
möjlighet till arbetsplatsombuden att delta i Grundkurs, kurs i Arbetsrätt. I december 
kommer det att vara en Lönekurs. Alla tre kurserna är ur förbundets kursutbud 
Därutöver har det anordnats 2 gemensamma träffar med information och utbildning för 
arbetsplatsombud från kommunerna samt Regionen. Ett flertal nya arbetsplatsombud 
har under året rekryterats i kommuner och Regionen. 

 

Utfall ”Rekrytera fler medlemmar” 
Distriktet har under året uppnått nytt medlemsrekord med över 200 medlemmar. I samband med 
föreläsningar som distriktet anordnar för sina medlemmar har ickemedlemmar erbjudits att delta 
mot en egenavgift. Länets egenföretagare har börjat träffas för gemensamma möten, från dessa 
träffar har det skapats kontaktvägar till distriktsstyrelsen och representant för egenföretagarna 
har bjudits in att delta i ett styrelsemöte. Under sommaren skickades ett medlemsbrev ut för att 
inbjuda till dialog och event, samt för att informera om vad styrelsen arbetar med för frågor och 
därmed bidra till förståelsen av medlemsnytta  
 
Utfall ”Fysioterapeut i elevhälsan i 2 kommuner” 
Under året har frågan hållits levande i diskussioner på styrelsemöten. Vi valde, utifrån 
utvärdering av föregående årsaktivitet att inte göra en riktad aktivitet i samband med dagen 
”Sätt Sverige på fötter”. För att möjliggöra för så många medlemmar som möjligt från olika 
verksamheter att få delta på arbetstid på föreläsningseftermiddagen i samband med årsmötet 
valde vi att fokusera på andra föreläsare än en skolfysioterapeut. Vi tror att en skolfysioterapeut 
och diskussion om hur vi kan arbeta för att nå ut i elevhälsan hade varit intressant för många 
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medlemmar men signalerna vi nåtts av är att få arbetsgivare godkänt sådan utbildning på 
arbetstid. Diskussion och planering av politikeruppvaktning har hållits levande på styrelsemöten 
men av olika anledningar har vi inte kommit i mål med den planerade aktiviteten. 
 
Utfall ”Utveckla påverkansarbetet i distriktet” 
Förbundet har under året förändrat sin struktur för påverkansarbete så att distriktsordföranden 
har gjorts till påverkansansvariga i distrikten, detta för att bla skapa tydligare 
informationskanaler. I samband med detta erbjöds alla distriktsordföranden en utbildningsdag i 
påverkansarbete. I samband med Fysioterapins dag inbjöds länets två lokaltidningar att delta i 
frukostseminariet, som en följd av den inbjudan så gjorde LT ett reportage om smärtskolan på 
Krokoms HC. Distriktets slutna facebookgrupp används för informationsspridning om vad som 
sker och är på gång lokalt och nationellt i förbundet som del i att alla medlemmar är viktiga 
påverkansarbetare i sin vardag och närmiljö. 
 
 
Utfall ”Verka för kunskapsspridning och möte över gränserna i distriktet” 
Distriktet har under året anordnat ett välbesökt frukostseminarium samt bjuder in till 
halvdags föreläsning och middag i samband med årsmötet. 

 

 


